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Przemyśl, 09.12.2019 

ZP.271.7.2019 

 

 

 

 

Wykonawcy  

zainteresowani postępowaniem 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – działając na podstawie pkt III.3 ogłoszenia o zamówienia oraz 

art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., 

poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące 

postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp, pn.: Świadczenie usług pocztowych 

w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miejskiej Przemyśl. 

 

Poniżej zamawiający przedstawia treść pytań oraz odpowiedzi. 

 

 

 

Pytanie 1 

Zamawiający w §9 pkt. 1 ppkt 2 wzoru umowy zawarł zapis:  „ w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę 

powszechnie obowiązujących w jego działalności nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu Umowy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, odpowiednio do tej usługi lub usług, 

a w przypadkach, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, pod warunkiem wcześniejszego 

zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz ich 

zaakceptowania przez zamawiającego” 

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie zapisu. Co Zamawiający rozumie poprzez proces zaakceptowania cen 

przez Zamawiającego? Jaki będzie okres odpowiedzi na wniosek Wykonawcy? Czy Zamawiający zamierza 

samodzielnie dokonywać oceny zasadności wprowadzenia powyższych zmian w Umowie? 

Zwracamy się ponownie o rewizję stanowiska. Proponujemy modyfikację zapisu i nadanie mu treści: 

„zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu 

cenowym  w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe. Jeżeli 

w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, 

Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, 

zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia 

faktury VAT.” 

Pozostawienie zapisu w formie obecnej mogłoby narazić Wykonawcę na naliczenie kary wynikającej z §7 ust 1 pkt 

7, w związku z koniecznością zastosowania stawek wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca wskazuje, proponuje dodać w §8 ust 5 o brzmieniu: 

„Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia”. 

Ad. 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §9 ust. 1 pkt 2 projektu umowy. 
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Pytanie 2 

Zamawiający w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia(formularz cenowy) definiuje przesyłki listowe przeznaczone do 

wyceny jedynie poprzez kryterium masy.  W odpowiedzi na pytanie 13 Zamawiający przyjmuje do wiadomości 

zastrzeżenia Wykonawcy i modyfikuje formularz cenowy w taki sposób, aby dopuścić również usługi świadczone 

przez Wykonawcę. Czy zatem Zamawiający zgodzi się na zastosowanie do wyceny formularza cenowego 

w kolumnie D-nazwa własna usługi używana u operatora następujących oznaczeń: 

Dla przesyłek w obrocie krajowym o wadze do 500 g- Format A- maksymalny wymiar koperty C5 (162 × 229 x 

20 mm)  

Dla przesyłek w obrocie krajowym o wadze  od 501 g do 1000 g- Format  B- maksymalny wymiar koperty C4 (229 

× 324 x 20 mm)  

Dla przesyłek w obrocie krajowym o wadze od 1001 g do 2000 g-Format C- ponad wymiar koperty C4, (suma 

wymiarów nie może przekroczyć 900 mm, przy czym długość nie może być, większa niż 600 mm) - do 2000 g.  

 

Pozostawienie zapisów w formie obecnej nie daje Wykonawcy możliwości wycenienia pozycji w najkorzystniejszym 

dla Zamawiającego wariancie cenowym. Sposób wyceny przesyłek bez modyfikacji formularza może w sposób 

sztuczny zawyżyć wartość Zamówienia, a tym samym zakłócić konkurencyjność oferty Wykonawcy. W przypadku 

wpłynięcia w postępowaniu wyłącznie oferty Wykonawcy wycena zgodna z charakterystyką przesyłek wskazaną 

przez Zamawiającego może doprowadzić do znacznego przekroczenia budżetu Zamawiającego, co 

w konsekwencji może skutkować unieważnieniem 

Ad. 2 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji postępowania o zamówieniu 

i będą obowiązywały przy składaniu ofert. 

 

 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa www.przemysl.pl 

2. a/a 

http://www.przemysl.pl/
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